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Registraties medicatie toediening polikliniek 
dermatologie 
 
Een van de pijnpunten in de dagelijkse praktijk zijn de registraties, met als belangrijkste exponenten 
de ‘medicatietoedieningsregistratie’ en het protocol ‘voor toediening gereed maken’ (VTGM). Beide 
registraties zijn te algemeen geformuleerd (parenteraal) waardoor deze verplicht zijn op de 
dermatologische polikliniek. Dit levert een onevenredige administratieve last op, zonder dat men het 
gevoel heeft dat men een relevant probleem oplost. Het betreft hier twee aan elkaar gerelateerde 
processen: 
 
 1. In veel ziekenhuizen wordt gestreefd naar een medicatietoedieningsregistratie (MTR) volgens het 
‘closed loop’ principe van alle klinisch en poliklinisch toe te dienen medicatie. Hierbij wordt het toe te 
dienen geneesmiddel (bij voorkeur met behulp van een barcode) gecontroleerd met de actuele 
medicatieopdrachten in het EPD. De medicatieopdracht betreft veelal een digitaal recept dat wordt 
geregistreerd naast de gebruikelijke verslaglegging in het dossier. 
 
2. Een geneesmiddel voor parenterale toediening moet vaak nog een bewerking ondergaan voordat 
het aan de patiënt kan worden toegediend. Eenvoudige bewerkingen vinden veelal plaats op een 
verpleegafdeling of polikliniek. Deze bewerking wordt ‘voor toediening gereed maken’ (VTGM) 
genoemd. Het proces VTGM is een uitgebreid proces met verschillende stappen voor de 
verpleegkundige en begint met aanwezigheid van een door een arts geaccordeerde, schriftelijke 
medicatieopdracht. Deze opdracht kan ook elektronisch worden aangeboden (zoals onder 1. 
beschreven).  
 
Besluit: De NVDV acht het registreren van poliklinisch toe te dienen medicatie (MTR), anders dan 
door middel van de gebruikelijke verslaglegging in het dossier, én het ‘voor toediening gereed 
maken’ (VTGM) NIET noodzakelijk voor de volgende middelen: 
 
 Topicale middelen, waaronder:  
• indifferente middelen  
• teerpreparaten  
• corticosteroïden  
• calcineurineremmers  
• ditranol  
• lidocaïne/prilocaïne  
• podofylline  
• trichloorazijnzuur  
• fenol  
• allergenen (ten behoeve van plakproeven)  
 
Middelen voor lokale behandeling, niet topicaal toegediend, waaronder:  
• triamcinolonacetonide intralesionaal  
• verdovingsvloeistoffen s.c. of intracutaan  
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• sclerosantia i.v.  
 
Orale systemische medicatie, waaronder:  
• paracetamol  
• NSAID’s  
• antihistaminica  
• antibiotica  
 
Parenteralia voor subcutane, intramusculaire of sublinguale toediening, waaronder:  
• methotrexaat s.c. of i.m.  
• biologics s.c.  
• noodmedicatie i.m. of s.l. (eventueel na toediening te documenteren)  
 
Besluit: De NVDV acht een schriftelijke of digitale medicatieopdracht ten behoeve van het  ‘voor 
toediening gereed maken’ (VTGM) in de poliklinische setting enkel noodzakelijk voor parenteralia 
met een beoogd systemisch effect die daadwerkelijk voor toediening gereed moeten worden 
gemaakt, anders dan het alleen optrekken van de vloeistof, waaronder:  
 
Parenteralia die bereiding (anders dan alleen het optrekken ervan) vereisen, waaronder:  
• biologics i.v.  
• antibiotica i.m. of i.v.  
• noodmedicatie i.v. (eventueel na toediening te documenteren)  
 
 
 


